
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária da Comissão de Residência Mul profissional em Saúde e em
Área profissional da Saúde – CO REMU, da Pró-reitora de Extensão e Cultura – UNIFESP
realizada dia treze de junho de dois mil e vinte e dois, na cidade de São Paulo, de forma virtual,
presidida pela coordenadora da Coremu, Profa. Dra. Ana Paula Dias França Guareschi, com a
presença dos membros: Dra. Aline Maria Pereira, Enfermeiro Dr. Caio Sussumu de Macedo
Motoyama, Profa. Dra. Carla Bertuol, Dra. Caroline Bublitz Barbosa, Profa. Dra. Cássia Regina Vancini
Campanharo, Cristhiene Montone Nunes Ramires, Res. Gabriel Caetano dos Santos Alves, Prof. Dr.
Império Lombardi Júnior, Fonoaudióloga Isabella Chris na Oliveira Neto,  Profa. Dra. Janine Schrmer,
 Farmacêu ca. Ms. Julia Hiromi Hori Okuyama, Dra. Luciana Dias Chiavegato, Prof. Dr. Marcelo
Bap sta de Freitas, Profa. Dra. Maria Inês Rebelo Gonçalves, Residente Mariangela Floriano de Lima,
Profa. Dra. Naira de Fa ma Dutra Lemos, Fonoaudióloga Ms. Nathalia Oliveira Bortola o, Dra.
Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi, Profa. Dra. Suely Sueko Viski Zanei. Just if icativas: Ms.
Fernanda de Almeida Pimentel, Profa. Dra. Kelly Pereira Coca e Profa. Dra. Erika Ma os Santangelo.
Havendo quórum, a Presidente declarou abertos os trabalhos. Iniciou com os Inf ormes: Referiu que
já iniciou os trabalhos em relação aos G Ts, sendo que alguns já estão bem estruturados para
atender às demandas da Coremu. Destacou ainda que em relação ao item 6 dos informes,
percebeu-se que em alguns dos projetos pedagógicos dos programas, ainda constavam os dados
pessoais (CPF) de preceptores e tutores. Por conta disso, resolveu ina var os PPPs na página da
Coremu para adequações, seguindo máscara padrão. Reforçou-se que as solicitações para uso dos
equipamentos da Prefeitura referente ao Coapes terá como prazo final dia trinta de junho. Disse
ainda que a Prefeitura disponibilizou o dia quatorze de junho para reunião com os coordenadores
que solicitarão esses equipamentos a fim de esclarecer dúvidas sobre o preenchimento da planilha
de solicitação. Apontou que estrará em férias, bem como as Profas. Edvane e Mazzaia, logo, sugeriu
que os coordenadores solicitantes par cipem da reunião para um melhor entendimento, e também
para evitar retrabalhos futuros devido às possíveis inadequações. Referente aos informes da
Secretaria, referiu que o item 9 não será discu do, pois há divergências, porém, o G T  de regimento
analisará uma proposta para próxima reunião da Coremu. Referente às férias dos residentes, referiu
que que enviou e-mail e compar lhou planilha para preenchimento dos coordenadores com data
limite até dia 15 de junho. Referente aos informes da Coordenação da Coremu, referiu que precisa
ter o panorama geral das demandas para organizar os processos acadêmicos e ter um panorama
geral dos 16 Programas, assim, será mais fácil e ágil  a gestão da Coremu e da secretaria. Referiu a
importância em receber a devolu va das coordenações acerca de informações solicitadas pela
secretaria e coordenação. Relatou ainda que há a proposta de apontar prazos para devolu vas das
demandas, porém, respeitando um período lógico, porém, na falta de resposta, a demanda será
conduzida pelo G T  responsável. 1 . G T  de ar culação com o HSP - realizado reuniões com
superintendência do HSP e preceptoria da Psicologia, demanda apresentada pelo Programa
Urgência e Emergência: busca de ampliação de campos de prá ca junto aos afiliados SPDM para
Psicologia e outras ins tuições, levantamento de dados dos preceptores RJU e CLT, preceptoria da
Neurologia e Neurocirugia e Envelhecimento com encaminhamento a resolu vidade; 2. G T  Roda no
HSP - realizado reuniões para alinhamento da roda dos R1 para o 2o semestre, diante do cenário
atual do HSP; 3 . Realizado levantamento de VAG AS 2023 e apresentado à PROEC, a qual está 
negociando o quan ta vo de vagas com o Programa de Urgência e Emergência, Neurologia e
Envelhecimento, sendo que nestes dois úl mos, as vagas poderão ser oferecidas; 4. G T  ar culação
Baixada San sta - agendamento de reunião 10/6 para solicitação da inserção da academia na
tutoria da área da Psicologia; 5. G T  regimento - realizado proposta de atualização do mesmo para
apresentação na plenária de julho; 6. G T  PPP e Avaliação - elaboração da máscara dos PPP da
Coremu conforme solicitação do MEC e análise dos PPP vigentes. Secretaria fará a inserção dos
dados na máscara. Será elaborada e revisão do instrumento de avaliação para o 2o semestre. Foi
solicitado aos coordenadores em abril / maio a validação dos PPP que estavam no drive da Coremu
para que fossem inseridos na página da Coremu. Aqueles que não o fizeram foi solicitado urgência
na atualização.  Informes G T- portaria PORTARIA PROEC N. 1998/2022; G T  Coapes - programa de
residência Enf Neonatológica finalizou a proposta de contrapar da para EMS com cursos para 2o
semestre de 2022, com precificação em torno de 39 mil reais. Solicitação de campos para 2023 terá
o prazo até 30/7, com isso, assim que for disponibilizada a planilha solicitamos o preenchimento
com atenção, para não termos necessidade de fazer adendos futuros, profa Edvane e profa
Mazzaia ficarão responsáveis; 7. G T  AEO - realizado fluxo e disponibilizado na página Coremu.
Solicitado à PROEC portaria da reitoria que autorize coordenação a assinar como ins tuição de
ensino. Estágios internacionais ficarão sob a responsabilidade do residente realizar a busca do
profissional e a tradução juramentada dos documentos, visto que a PROEC validou que o setor de
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Assuntos Internacionais não conseguirá atender esta demanda; 8. G T  tutoria e preceptoria -
realizado o levantamento dos preceptores e tutores por programa, com as informações re radas
dos PPP que estão na página da Coremu, para realização das declarações de 2021 que serão
impressas ou digitalizadas. Há proposta para que os cer ficados de 2022 sejam via SEI. Foi
encaminhado divulgação do processo sele vo da especialização em preceptoria pelo MEC, enviado
fluxo sobre a declaração a ser assinada pela coordenação do programa e Coremu; 9. Comissão de
exames - aguardando direcionamento da PROEC; 10. Desconto da bolsa - caso o residente
apresente ausência que não atenda os critérios previstos no regimento, o coordenador poderá
solicitar via SEI à secretaria o desconto da bolsa, para início do processo junto ao MEC; 11.
Cer ficados emi dos de 2021 com entrega prevista para os residentes em junho; 12. Históricos
estão liberados para preenchimento R1 2020 e R2 2021. R1 2021 e R2 2022 serão liberados em
breve, secretaria avisará; 1 3 . Folhas de frequência e avaliação a par r de maio deverão ser
entregues na secretaria por um representante do programa. Coordenações que entregaram as
folhas digitalizadas de 2020 a abril de 2022, sem assinatura, deverão enviar via SEI a declaração de
responsabilidade. Os programas que verem os documentos sicos podem enviar à secretaria para
arquivamento, os que não verem ficaremos com os documentos no Drive; 14. Secretária Eisla CAEC
EPE - está disponível para auxiliar no preenchimento dos históricos dos programas da Enfermagem,
enviando planilha com preenchimento prévio das informações, sendo necessário que a
coordenação realize o preenchimento das notas e frequência. Também irá auxiliar na realização das
declarações do programa dos tutores e preceptores e os docentes das disciplinas transversais do
programa; 15. Estão sendo realizadas reuniões periódicas com a PROEC, com o compar lhamento
das demandas da Coremu com apoio ins tucional; 16. Dividida a organização dos G T  entre
coordenação e vice-coordenação; 17. Planejamento de organização da Coremu com a visualização
macro dos programas, por isso, o envio de planilhas compar lhadas com as coordenações e
responsáveis de área, buscando a transparência das informações entre os programas: Planilha
Preceptores e Tutores RJU/CLT  e solicitação do quan ta vo de vagas para 2023 18. Na busca da
gestão par cipa va enviamos o formulário de sugestão para gestão 2022-24 19. As próximas
solicitações de informações serão enviadas com prazo de devolu va fac vel, na ausência das
mesmas os G T  e coordenação darão os encaminhamentos, visando a organização e agilidade nos
processos. EXPEDIENT E: APRESENTAÇÃO  D O  PLANEJAMENT O  DA G ESTÃO  CO REMU 2022/2024
– A Sra. Presidente. Referiu que ficou um período como interina na coordenação, porém, foi
nomeada pela oficialmente como coordenadora pela PROEC. Referiu ainda que durante esse
período realizou análise Swot das fragilidades e oportunidades referente à residência, em que
detectou alguns pontos que precisavam ser ar culados com a PROEC para fins de encaminhamentos
e resolu vidade nos pontos mais urgentes. Realizou breve apresentação dos seus dados
acadêmicos e de experiência profissional. Passou a fala a Dra. Luciana Dias Chiavegato, vice
coordenadora, que também falou de seus dados acadêmicos e da experiência profissional. A Sra.
Presidente apresentou a equipe da secretaria da Coremu, sendo composta pelo servidor Marcelo
Souza, cele sta Maria de Fa ma, contando também com a contribuição da servidora Eisla, que é do
setor Caec da EPE, e auxiliará os coordenadores de programa, enfermeiras da EPE, nas demandas
referentes ao recebimento de frequências e avaliações, emissão de declarações, preenchimento
de históricos etc. Referiu como oportunidades: maior aproximação com a PROEC, maior articulação e
melhorias com reuniões periódicas com as pró-reitoras; ar culação com os gestores do Hospital
Escola; assentos em fóruns de decisões ins tucionais; criação dos G T S de apoio à coordenação da
Coremu; atualização da pagina da Coremu para divulgação dos processos sele vos e a vidades
realizadas pelos programas; par cipação em fóruns de discussões CODEMU, COEPE HSP e COAPES;
previsão de reuniões bimestrais com os representantes dos residentes e coordenadores de
programas; buscar novas parcerias de ins tuições de saúde para realização da prá ca, porém, a
permuta só pode ser via oferta educacional; previsão de agendamento de reunião com a diretoria
do HSP com os coordenadores e residentes; estreitamento da comunicação da coordenação com
os programas; instalação da frequência digital dos residentes; articulação do processo seletivo com a
PROEC. Referiu como fraquezas: visibilidade da Coremu na ins tuição; comunicação hospital escola e
Coremu; atualização da página da Coremu; habilidade no uso do sistema eletrônico de informações-
SEI por algumas coordenações; retorno de algumas coordenações de programa nas demandas
administra vas e educacionais; Projetos pedagógicos dos programas desatualizados; inserção dos
dados dos programas no sistema S INAR; fluxo para estágios; ausência de prazo para preenchimento
dos históricos e entrega de notas e frequências das disciplinas do eixo transversal da Coremu;
planejamento com os docentes das disciplinas do eixo transversal da Coremu;  ausência do sistema
digital de emissão de cer ficados; ausência de tradução juramentada na documentação; falta de
arquivo morto; retorno de outros setores da Unifesp referentes a solicitações da Coremu; limitação
de equipamentos tecnológicos da secretária, porém, estes já foram subs tuídos por outros com
melhor funcionamento e respostas. Referiu como ameaças: ins tucionalização da Coremu;
estruturação da secretaria e recursos tecnológicos; coordenação sem função gra ficada;
restruturação do Hospital escola e o impacto na prá ca; Pronto-socorro do hospital São Paulo sem
preceptoria de Psicologia e sem previsão de contratação de novos profissionais da área; redução de
leitos do Hospital Escola e preceptores; perda de protagonismo da residência nacional; visita MEC
prevista para 2022; repasse dos lucros do processo sele vo para melhorias dos recursos da Coremu;
processo sele vo tardio; pagamento da primeira bolsa aos residentes ingressantes; Projetos
pedagógicos da página da Coremu com dados pessoais dos membros (lei de proteção de dados);
ausência de tutoria em alguns programas;  Foi apontado como conquistas: apoio da PROEC; grupo
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de trabalho para gestão par cipa va; recursos e organização da secretaria; ar culação Hospital São
Paulo e Baixada San sta; possibilidade de capacitação dos preceptores/contribuição contrapar da
COAPES; 2. REPRESENT AÇÃO DOS RESIDENT ES - DOCUMENT OS AEO - O residente Gabriel trouxe
a demanda referente à tradução juramentada da documentação dos estágios opta vos para o
exterior serem realizadas pelo setor ou departamento de Letras da Unifesp. Profa. Ana Paula referiu
que analisou junto a PROEC e o retorno foi de que o departamento citado não tem condições de
oferecer suporte à demanda. 3. PALAVRA AO S MEMB RO S (ENVIAR À SECRETARIA INCLUSÃO  D E
PAUTA AT É 10/6); O rdem do dia: 1. APROVAÇÃO DA ATA DO DIA 9 DE MAIO DE 2022; aprovada
com 18 votos favoráveis com 3 abstenções; 2. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE MUDANÇA DO
FORMATO DO RODIZIO DOS RESIDENT ES R1 PARA O 2º SEMEST RE 2022 – Profa. Luciana Chiavegato
referiu muitas dificuldades em montar o rodízio R1 por conta das recentes demissões de
profissionais do HSP e também devido à reforma no pronto-socorro do HSP, mas tentará garan r as
mesmas áreas do rodízio do ano passado. Referiu ainda que solicitará aos coordenadores o rodízio
dos residentes R2. Profa. Sueli referiu que sempre houveram dificuldades de manter os mesmos
elementos na definição das rodas. Exemplificou momentos em que não havia preceptores em
determinados locais. Solicitou a compreensão de todos para que a proposta de roda seja aprovada.
Profa. Ana Paula abriu para votação a proposta mudança de formato do rodízio R1 para o 2º
semestre - aprovada com 15 votos favoráveis com 4 abstenções; O utros Assuntos. Foi informado
a homologação do nome do Enf°  Dr°  Caio Sussumu De Macedo Motoyama na representação da
profissão Enfermagem, respondendo pelas demandas e gerência da UC nuclear da profissão. A Sra.
Presidente agradeceu a Dra. Ieda Carneiro pela presteza e dedicação à frente da representação da
enfermagem na Coremu Unifesp. Profa. Ana Paula reforçou que a servidora Eisla não é funcionária
da Coremu, mas sim da Caex EPE, logo, a diretoria da EPE em parceria com a coordenação da
Coremu entendeu que a mesma pode auxiliar em demandas específicas aos programas com
coordenadoras enfermeiras. Ainda reforçou a importância dos residentes rodarem nas UBS, porém,
pensa em discu r sua obrigatoriedade na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, para
constar, eu, Marcelo de Oliveira Souza, assistente administra vo da Coremu, lavrei a presente ATA
que, após aprovada, será assinada por mim e pela Srª Presidente.

 

 

Profa. Dra. Ana Paula Dias França Guareshi

Coordenadora da COREMU

 

 

 

Marcelo de Oliveira Souza

Ass. Adm da Coremu Unifesp

Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Oliveira Souza, Técnico de Assunt os
Educacionais, em 02/09/2022, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Dias França Guareschi,
Coordenador(a), em 08/11/2022, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador
1258814 e o código CRC 8A2046D6 .

Referência: Processo nº 23089.009313/2022-10 SEI nº 1258814
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